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Diretor Geral

Mensagem do Diretor

A PAULUS tem a grata satisfação de apresentar uma breve síntese dos resultados das 
atividades socioassistenciais realizadas ao longo do ano de 2019. Estamos cientes de que 
o relatório, ao demonstrar a totalidade de ações desenvolvidas, tem seus limites, tanto de 
extensão como de complexidade. Além disso, sabemos que, por tratar-se de um relatório, ele 
não alcança a dimensão emocional/afetiva e, portanto, deixa uma lacuna que não se preenche 
com dados quantificáveis: a humanidade resgatada.
No gene fundacional da PAULUS está a vocação para realizar o bem e promover a 

dignificação do ser humano, sobretudo aquele em condições vulneráveis. Antes mesmo 
de se falar em políticas de assistência social, o padre Tiago Alberione, com um coração 
cheio de compaixão pela humanidade fragilizada, fundou a PAULUS com essa nobre 
missão de desenvolver a pessoa humana em suas várias dimensões: afetiva, cultural, social e 
transcendente. Essa herança continua sendo a nossa máxima institucional.
Outro princípio de referência fundacional é o trabalho, inspirado no apóstolo Paulo, que em 

sua segunda carta aos Tessalonicenses relata: “Vocês sabem como devem imitar-nos: nós não 
ficamos sem fazer nada quando estivemos entre vocês, nem pedimos a ninguém o pão que 
comemos; pelo contrário, trabalhamos com fadiga e esforço, noite e dia, para não sermos um 
peso para nenhum de vocês” (2Ts 3,7-8). 
Fiel a esse princípio, a PAULUS, desde a sua fundação, assumiu, portanto, a sua força de 

trabalho, desenvolvendo atividades como fonte e origem dos recursos a serem aplicados, 
tanto na atividade-meio – para manter a própria obra – como na atividade-fim, nutrindo os 
projetos e ações sociais. Ademais, a PAULUS não tem nenhum tipo de subvenção, nem faz 
campanhas de arrecadação, mas conta, única e exclusivamente, com recursos provenientes 
do resultado das próprias atividades, fato que torna as atividades meio e fim indissociáveis na 
geração e aplicação de recursos.
Desse modo, os recursos que mantêm a obra da PAULUS são oriundos de operações 

desenvolvidas pela própria instituição, com atividades que também são, por princípio, 
finalidades da instituição, visando elevar a formação e o nível cultural das pessoas. 
Os resultados que podem ser conferidos neste relatório são a síntese da atuação e da 

contribuição da PAULUS para o desenvolvimento da sua missão que é, por vocação e 
fundação, a promoção do ser humano. Assim, alinhados à legislação da Política de Assistência 
Social e Educação, buscamos criar condições que atendam e suplantem as exigências legais. 
Atendendo à vocação original, somos impelidos por objetivos ousados que propiciem a 
criação de uma nova mentalidade, um novo rumo e uma nova imagem de sociedade.
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Somos a Pia Sociedade de São Paulo - PAULUS, instituição sem fins lucrativos, de natureza beneficente, filantrópica, 
assistencial, social, educativa, cultural e religiosa; dirigida pelos padres e irmãos Paulinos. Fundada em Alba, Itália, pelo 
Bem-aventurado Tiago Alberione, a 20 de agosto de 1914. Nascida para evangelizar e promover o Ser Humano, 
utilizando dos meios mais eficazes de comunicação. Tem a Bíblia como principal publicação.
No Brasil, a PAULUS foi instituída a 20 de agosto de 1931, em São Paulo, primeira cidade a acolher os Paulinos, 

metrópole que leva o nome do incansável “apóstolo da comunicação”: São Paulo Apóstolo.
O Bem-aventurado Tiago Alberione para instrumentalizar os padres e irmãos paulinos, funda a Pia Sociedade de São 

Paulo com a Missão Institucional de auxiliar as pessoas a se cultivarem e a colaborarem na construção de um “mundo 
melhor”, mais “humano”, mais “cristão”. Enquanto religiosos, temos a missão de evangelizar, segundo o carisma 
Paulino, através dos meios de comunicação. Como Instituição Beneficente de Assistência Social, desde 1966, conforme 
legislação,  buscamos a promoção humana, social e o bem-estar de todos por meio de atividades socioassistenciais e 
educacionais, nas áreas da assistência social, da educação e da cultura. 
A PAULUS, fruto dessa história, ao longo de sua trajetória, continua seu legado centenário no  mundo e, graças à 

dedicação dos membros da Congregação dos Paulinos e de seus colaboradores, diariamente promove e cumpre sua 
missão, alicerçada nos princípios e comprometida com a sociedade, sobretudo com aqueles mais vulneráveis.  
A PAULUS tem como objetivo prestar serviços: à Igreja, através do comprometimento Apostólico, à luz do 

Evangelho e da sua opção ao Magistério da Igreja Católica, e à Sociedade, promovendo os valores humanos e 
resgatando, ilimitadamente e indistintamente a dignidade humana. Há 88 anos no país, a PAULUS sempre pautada por 
sua Missão Institucional, comprometida com a ética, atenta às boas práticas, “constrói pontes” para unir uma grande   
rede de relacionamentos nas diversas áreas do conhecimento. Os desafios postos ao longo de sua história, vence-os 
com o ânimo apostólico, utilizando-se de referências que lhe garantem legalidade, atendendo às expectativas atuais de 
seu público-alvo. 
No Brasil, a PAULUS está presente nas cinco regiões do País. Norte: Amazonas e Pará; Nordeste: Paraíba, 

Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia. Centro Oeste: Mato Grosso, Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso do Sul.  Sudeste: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Sul: Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul. Esta estrutura facilita as ações da Assistência Social e da Educação fazendo  com que a 
Instituição tenha abrangência nacional, atendendo maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
A atuação mista da Instituição é subdividida em ações de assistência social e educação, com investimentos 

majoritários no atendimento ao público da Assistência Social. Contudo, desde o ano de 2005, quando foi adotada a 
Política de Educação, passou-se a direcionar atenção formal, regular e presencial, na forma de investimentos, também 
à formação de jovens e adultos por meio da concessão de bolsas de estudo – PROUNI para a graduação nas áreas da 
Comunicação Social, Tecnologia e Filosofia.
Padre Tiago Alberione dizia aos Paulinos (1954): “Não tratar somente de religião, mas falar de tudo cristãmente; à 

semelhança de uma Universidade Católica que, se for completa, leciona teologia, filosofia, letras, medicina, economia, política, 
ciências naturais etc.; tudo, entretanto, apresentado de maneira cristã”.

Quem somos
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Pe. Tiago Alberione
Fundador da PAULUS

https://www.youtube.com/watch?v=bMxHSXTQYwY&feature=youtu.be


Objetivos

Propiciar a promoção humana, o desenvolvimento social e educacional.

Promover atividades que visem à proteção básica da família, maternidade, crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos.

Promover a inclusão de crianças e adolescentes com necessidades especiais em situação de 
vulnerabilidade social, visando seu desenvolvimento por meio de seus serviços.

Contribuir para a convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de crianças e 
adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 17 anos e 11 meses, que vivem em situação de 
vulnerabilidade social.

Oferecer à população de referência informações sobre temas de interesse, bem como contribuir para o 
bem-estar e desenvolvimento comunitário.

Realizar, por meio do Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, capacitações e apoio institucional, 
prioritariamente à rede privada de Organizações que prestam relevantes serviços de erradicação da 
pobreza e proteção socioassistencial à sociedade.

Incentivar e promover qualificação teórica e prática, voltadas à capacitação de lideranças comunitárias e 
usuários dos serviços socioassistenciais.

Apoiar e cooperar com os órgãos governamentais nos programas de inclusão e erradicação da pobreza.
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A PAULUS ao desenvolver seus programas, projetos e serviços 
socioassistenciais e educacionais utiliza infraestrutura própria 
nas cinco regiões do país: os espaços físicos, localizados em sua 
matriz e em suas filiais, inclusive seus recursos humanos, além 
dos que já atuam diretamente e permanentemente nas ações; 
pois há, por parte da Instituição, firme comprometimento na 
promoção dos direitos humanos e com as necessárias mudanças 
no cenário social brasileiro.
O resultado da prática de seus princípios e políticas sociais é 

constatado por sua trajetória e pelo reconhecimento, além de 
seus usuários, por órgãos governamentais, através da concessão 
de diversos Títulos e Registros, conforme segue:

Certificações, títulos e registros

CEBAS

Certificado de 
Entidade Beneficente 
de Assistência Social

Atuação na Educação 
e Assistência Social 
com preponderância 
na Assistência Social

UPE

Utilidade Pública 
Estadual

São Paulo-SP

CONSEAS

Conselho Estadual 
de Assistência Social

São Paulo-SP

SEDS-SP (Pró-Social)

Secretaria Estadual 
de Assistência e 
Desenvolvimento 

Social

São Paulo-SP

CMAS

Conselho Municipal de 
Assistência Social 

São Paulo-SP
Osasco-SP
Belém-PA

Caxias do Sul-RS
Goiânia-GO

Campina Grande-PB
Cuiabá-MT

Campinas-SP
Cotia-SP

CMDCA

Conselho Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente

São Paulo-SP
Osasco-SP

SMADS

Secretaria Municipal 
de Assistência e 
Desenvolvimento 

Social

São Paulo-SP

UPM

Utilidade 
Pública 

Municipal

São Paulo-SP
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Ao longo das últimas décadas de atividades no Brasil, a PAULUS organizou-se e empenhou-
se na melhora constante de seus resultados; viu crescer seus Programas Sociais, em qualidade 
e quantidade, a partir de investimentos permanentes em recursos humanos e Infraestrutura 
Física. O alto grau de comprometimento dos Paulinos e de seus Colaboradores estimula 
e torna próspero cada segmento da Instituição; consequentemente traz o compromisso 
organizacional e consolida a Missão Estatutária.
A PAULUS cumpriu na forma da Lei a Política de Assistência Social e Educação,  no exercício 

de 2019. Foi um período de intensas atividades voltadas ao Assessoramento, Defesa e 
Garantia de Direitos, conforme Resolução CNAS 27 de 19/09/2011,  ofertadas por meio do 
Núcleo PAULUS de Formação, Pesquisa e Disseminação Social – NPFPDS. Os Atendimentos, 
conforme Resolução CNAS 109 de 11/11/2009,  foram realizados em seus três Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, localizados na Vila Mariana/SP,  Freguesia 
do Ó/SP e Osasco/SP).  O Programa de Concessão de Bolsas de Estudo / PROUNI,  Lei 
nº 11.096 de 13/01/2005,  foi mantido através da Faculdade PAULUS de Tecnologia e 
Comunicação - FAPCOM.
O Departamento de Assistência Social, parte da PAULUS que faz a gestão dos programas, 

projetos e serviços da assistência social e educação, tem como responsabilidades 
implementá-los, conciliá-los às diretrizes da legislação atual; inserindo-os, também, na rede 
de atenção, promoção e garantia de direitos.

Nosso trabalho
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PROGRAMAS, 
PROJETOS, 
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 
E EDUCACIONAIS

A PAULUS permaneceu acompanhando os avanços na legislação, os movimentos e 
discussões relacionadas aos assuntos que tratam da Política de Assistência Social e Educação; 
atenta no âmbito nacional e nas instâncias regionais de Conselhos Nacionais de Assistência 
Social.  Essa participação valida a atuação da PAULUS como Instituição que agrega e dissemina 
conhecimentos nas áreas de atuação.
Foi possível em 2019 melhorar as relações e aumentar o reconhecimento das forças e 

dificuldades da rede de proteção e coube à PAULUS, devido a sua capacidade de atendimento 
nacional,  contribuir para a diminuição das vulnerabilidades de alunos do ensino superior, dos 
usuários e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social -  SUAS; acrescenta-se a isso o 
incentivo de novos direitos, reordenamento de serviços, programas e projetos socioassistenciais. 
Também procurou, de forma adequada e ampla, envolver a convivência com o cotidiano do 
controle social brasileiro, inserindo-o nos diversos coletivos presentes no Brasil.
A PAULUS, observando os seus princípios e finalidade estatutária, seguiu sua vocação 

espiritual e institucional, gerou e manteve de forma própria, sem qualquer subsídio 
governamental, os recursos que são destinados aos programas, projetos e serviços 
socioassistenciais e educacionais. Neste sentido, o alcance dos programas, projetos e serviços 
socioassistenciais e educacionais foi concretizado pelos recursos advindos de suas 
atividades-meio, conforme previsto no inciso III, Artigo 3º do seu Estatuto Social.



O NÚCLEO é uma Instância do Departamento de Assistência Social responsável pela 
execução direta dos Programas e dos Projetos de Assessoramento, Defesa e Garantia de 
Direitos. Atua no planejamento e realização  das ofertas de Assessoramento a partir das 
diretrizes da Instituição.
À medida que firmou suas práticas e fortaleceu sua posição junto à rede de 

relacionamentos em todo o país, o Núcleo experimenta novos desafios em responder 
com prontidão e qualidade aos parceiros pelas diversas estruturas da Política Nacional 
de Assistência Social - PNAS brasileira.
Em 2019 o NÚCLEO deu continuidade ao seu Serviço de Assessoramento, Defesa e 

Garantia de Direitos, de forma inteiramente gratuita, permanente, planejada e contínua, 
com a finalidade principal de promover usuários e trabalhadores do SUAS, bem como 
outros atores a serviço deste sistema, por meio de formação profissional e disseminação 
de conhecimentos. Esse programa de Assessoramento vem, ano a ano, posicionando a 
PAULUS como Instituição qualificada e parceira que aprende e ensina os novos rumos 
do fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários,  bem como a 
diversificação metodológica e de conteúdos para a formação e capacitação de lideranças, 
trabalhadores e usuários do SUAS.

ASSESSORAMENTO, 
DEFESA E 
GARANTIA DE DIREITOS
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Núcleo PAULUS de Formação, Pesquisa 
e Disseminação Social - NPFPDS
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A PAULUS foi demandada e propôs para centenas de entidades socioassistenciais 
brasileiras, desde aquelas de pequeno porte até as com circuito nacional de 
atendimento, levando em consideração as seguintes ofertas de Assessoramento:

Projeto InovaSUAS 

Projeto Gestão da Prática Cotidiana 

Projeto DisseminaSUAS 

Programa Direito e Cidadania

Programa de Promoção ao Migrante
Projeto Especial 
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Os Serviços foram mantidos integralmente com recursos próprios da Instituição.
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“O NÚCLEO dinamiza seus fazeres na 
proporção que se embrenha na história de 
seus parceiros e instituidores. A prática do 
Assessoramento exige e garante as inovações
e a sinergia com as novas necessidades que 
a PNAS sugere a partir da realidade da 
sociedade brasileira.”

https://www.paulus.com.br/assistencia-social/assessoramento/


O Projeto InovaSUAS foi realizado presencialmente 
na Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação 
- FAPCOM, espaço próprio. Eventualmente e por 
solicitação de parceiros, a atividade foi deslocada para 
outros Estados. A atividade envolve o corpo docente 
da FAPCOM, secretaria acadêmica e pessoal de 
apoio. Os participantes deste Projeto se envolvem na 
rotina da Faculdade, produzindo a sinergia esperada 
pela instituição que cria mecanismos de participação 
dos seus setores nas atividades deliberadas como 
forma de demonstrar o caráter único e indivisível 
da Entidade. Consistiu na capacitação e formação 
para lideranças e usuários dos serviços, programas 
e projetos da rede socioassistencial e profissionais 
ligados à rede de serviços que visam desenvolver 
seu conhecimento sobre as formas de gestão, 
procedimentos e acessos a direitos sociais, no intuito 
de adotar as práticas mais atuais aplicadas ao setor, 
legitimando o SUAS.

Projeto InovaSUAS
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Formação: O orientador social.

Local: Araçoiaba-PE - Formadora: Jucileide Ferreira
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Este serviço foi realizado, principalmente, na cidade de São Paulo, nas dependências da FAPCOM, 
situada na Vila Mariana, Zona Sul da cidade. Foi realizada também em Pernambuco em espaços cedidos 
pelos parceiros e com apoio da equipe da livraria PAULUS na referida região.
Os participantes do programa de Assessoramento Formativo promovido pela PAULUS estavam 

vinculados às redes socioassistenciais da Grande São Paulo e municípios vizinhos à capital paulista, 
abrangendo também a região metropolitana da capital do Estado de Pernambuco.

https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/segundo-modulo-de-formacao-para-orientadores-sociais-acontece-em-pernambuco/#.Xut5cmhKhPY


Abrangência territorial

15920

671114

percursos formativos 
presenciais.

participantes residentes 
nos estados de São Paulo 
e Pernambuco.

horas de capacitação.

pesquisas realizadas junto aos 
Programas, Projetos e Serviços 
onde estavam referendados os 
participantes das formações.

Resultados obtidos
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Todas as pesquisas foram avaliadas por convidados externos à PAULUS, presentes exclusivamente 
para esse fim, cujas especialidades e atuação técnica são mensuradas em currículos mantidos em 
nossos arquivos.

Formação: O orientador social 
Local: Olinda-PE
Formadora: Samara Xavier

Formação: Convivência e fortalecimento 
de vínculos hoje - Do território ao 
mundo virtual 
Local: São Paulo-SP
Formador: Célio Moraes

Formação: Fotografia digital e comunicação
Local: São Paulo-SP
Formador: Elinaldo Meira
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Município

São Paulo
São Lourenço da Mata

Araçoiaba
Olinda
Recife

5 Municípios

Estado

SP
PE
PE
PE
PE

2 Estados

25% 

5% 

70%
80% 

dos participantes atuantes 
na rede privada de 
Entidades Sociais da PNAS.
dos participantes são 
usuários da PNAS.
dos participantes se 
declaram lideranças do 
movimento popular.
atuam na PNAS, na rede 
privada ou não.

55% 
95% 
95% 
92% 

atuam na proteção básica.

tem graduação na área de 
Humanas.

consideraram a formação 
excelente.

afirmaram que a metodologia 
é adequada para o debate.

https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/formacao-para-orientadores-sociais-encerra-sua-segunda-turma-em-pernambuco/#.XuuF92hKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/curso-sobre-convivencia-e-mundo-virtual-tem-banca-de-encerramento-na-fapcom/#.XuuHcWhKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/meios-digitais-na-assistencia-social-e-tema-de-formacao-para-oscs-na-paulus/#.XuuJi2hKhPY


Desde 2016, em ato de inovação institucional e programática, a 
PAULUS realiza uma iniciativa inédita, pioneira de ofertar um curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu, Gestão em Serviços do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, por meio do Programa de Assessoramento, 
Defesa e Garantia de Direitos para centenas de profissionais. 
O curso de Pós-Graduação (especialização) em andamento eleva  a 

vocação inovadora do conceito de Assessoramento na Assistência Social. 
Para além das iniciativas, podemos agora combinar conhecimento e 
inserir a academia a nosso favor e proporcionar maior qualificação, como 
componente possível da resposta desejável aos trabalhadores e lideranças 
populares e públicas da Assistência Social.
Como continuidade programática, em setembro de 2019, foi implantada 

a terceira turma do mesmo curso de Pós-Graduação, despertando 
o interesse, prestígio e mobilização de centenas de candidatos que 
participaram do processo seletivo para o preenchimento de 50 vagas 
oferecidas gratuitamente. O processo compreendeu três fases: a análise de 
currículos e documentação comprobatória, redação (dissertação) a partir 
de temática da PNAS e entrevista com equipe técnica do Núcleo.
As atividades são realizadas às segundas e sextas-feiras, das 19h às 22h40, 

na FAPCOM, Vila Mariana, em São Paulo, capital.
As condições de funcionamento conforme regulamentação da Política 

de Educação são de estrita abordagem no campo da Assistência Social. 
O curso será encerrado no primeiro semestre de 2021, após 360 horas 
de atividades presenciais, nas quais onde se explana e aprofunda-se em 
dez disciplinas. A carga horária final tem ainda acrescida o trabalho de 
campo final, constituído por prática investigativa e produção autoral de 
pesquisas realizadas pelos trabalhadores do SUAS que descobrem novos 
conhecimentos sobre a PNAS.

Pós-Graduação Lato Sensu em 
Gestão e Serviços do SUAS 

Atribuições e Responsabilidade na Gestão do SUAS.

Planos de Acompanhamento Familiar e Planos Individuais de 
Atendimento (PIA e PAF) como instrumentos de pactuação 
(módulos I e II).

Comunicação e Tecnologia a Serviço do SUAS.

Marco Legal da Área de Atuação Profissional: a vocação histórica 
para o direito do SUAS.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Métodos e Técnicas de Pesquisa.

Ofertas da Assistência - O olhar invertido do sistema.

Configurações e Atribuições do fazer Profissional.

Paradigmas Filosóficos do Relacionamento Institucional no SUAS.

Viabilidades e Relevância Social no SUAS.

Temas do curso
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Os participantes foram contemplados em suas expectativas, conforme os dados 
quantitativos colhidos por meio de pesquisa realizada no final de 2019.
Os Participantes foram agentes principais e construtores no processo de elaboração das 

disciplinas aplicadas no decorrer da formação.
Estreitamos relacionamentos com a rede de serviços socioassistenciais no território.
Foram elaborados instrumentais de monitoramento para medição de resultados das 

pesquisas aplicadas nas organizações de usuários.
Tivemos aproveitamento e interesse acima de noventa por cento dos participantes.

Resultados obtidos

Abrangência territorial

13

135
12

105                 

50

Imagens da aula de apresentação dos trabalhos de conclusão do curso “Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão e Serviços do SUAS“.
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Município

São Paulo

Estado

SP

horas de atividades referentes a II turma, por meio de 
estudo de casos, revisão da política.

pesquisas prospectadas.

horas de atividades referentes a III turma.                 

novos participantes para o curso iniciado no segundo 
semestre de 2019 e atualmente em andamento.

https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/mais-uma-turma-de-pos-graduacao-da-fapcom-paulus-e-certificada-durante-dialogos-do-suas-em-sao-paulo-sp/#.XuuJ5WhKhPY


Em 2019 foi realizado, através deste 
projeto, assessoramento técnico e 
operacional a gestores e dirigentes de 
Organizações Sociais, visando melhoria da 
qualidade dos serviços socioassistenciais 
oferecidos aos usuários do SUAS.
As ações visam a melhoria do desempenho 

institucional, no que tange ao planejamento 
organizacional: avaliação de projetos; 
monitoramento de resultados; inserção na 
rede socioassistencial local; organização 
documental; legalização e prestação de 
contas oficiais; sistematização de ações; 
financiamentos das  ações programáticas; 
comunicação, imagem externa e interna e 
demais componentes das  organizações.

Projeto Gestão da Prática Cotidiana

14
Evento: XI Diálogos do SUAS

Local: São Paulo-SP – Formadora: Mirela Ferraz 

“As ações consolidadas no projeto e os devidos desdobramentos o 
credenciam a ser redesenhado em 2020 como Programa Gestão 
da Prática Cotidiana. Com isso ganha maior consistência teórica e 
experiência prática, solidificando cada vez mais as boas práticas 
intercaladas nos encontros de formação, referendando a rede constituída 
a partir dos encontros.”

Relatório Social PAULUS 2019

https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/cca-paulus-recebe-dialogos-do-suas/#.XyBPk55KhPY


Formação: O orientador social
Local: Recife-PE
Formador: Agnaldo Geremias

Formação: Serviço de acolhimento para 
família acolhedora 
Local: Nova Iguaçú-RJ
Formadora: Jane Valente

Formação: O papel do conselheiro municipal
Local: Campinas-SP
Formadora: Fernanda Campana 

Abrangência territorial

Resultados obtidos
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Município

São Paulo
Campinas

Cotia
Mauá

Caxias do Sul
Rio Grande

Belém
Nova Iguaçu

8 Municípios

Estado

SP
SP
SP
SP
RS
RS
PA
RJ

4 Estados

16

167 

1.273 

293 

8 

42 

4

Fortalecimento da rede cidadã entre as 
entidades participantes, com trocas de 
experiências reavivadas.

Reaplicação imediata das temáticas 
discutidas na capacitação, no âmbito dos 
projetos em suas localidades.

Possibilidade de aumento de direitos e 
ampliação do acesso aos bens públicos de 
proteção social.

Melhoria da qualidade dos serviços 
oferecidos aos usuários, pelo esclarecimento 
da política de assistência social.

Empoderamento e iniciativa dos sujeitos 
para acessar mais conhecimentos na área 
da assistência social.

Ampliação do fórum de discussões acerca 
do cotidiano dos projetos nos territórios.

percursos formativos 
realizados.

horas/atividades.

usuários/trabalhadores 
do SUAS/lideranças de 
organizações de usuários.

instituições 
socioassistenciais 
participantes.

municípios sede.

municípios satélites.

estados da Federação.

https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/paulus-retorna-a-nova-iguacu-com-familias-acolhedoras-como-tema/#.XuuQY2hKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/cmas-de-campinas-sp-e-paulus-promovem-formacao-para-conselheiros/#.XuuUemhKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/recife-recebe-maratona-de-formacoes-para-orientadores-sociais/#.XyGW4ShKhPY


A PAULUS disponibilizou em 2019 seu parque 
gráfico para fins de impressão gratuita dos materiais 
de interesse da assistência social e publicações 
institucionais, que favoreceram o acesso da 
população em geral a bens públicos, inerentes 
à cidadania, visando contribuir ainda com as 
Instituições (públicas e privadas) na comunicação e 
divulgação de seus projetos.
O serviço visa levar informação à população, 

possibilitando o aprimoramento do conhecimento e 
fazendo surgir melhores condições de vida e acesso 
ao entretenimento saudável para a comunidade. 
Por meio de parcerias, tornou-se possível viabilizar 
ações de entidades sociais sem fins lucrativos e 
órgãos públicos, através da disponibilização de 
impressão gratuita de: textos de domínio público, 
livretos, jornais, cartilhas, livros, entre outros.
Em conformidade com a Resolução 27/2011 

CNAS, a PAULUS contribuiu com a produção e 
disseminação de estudos e pesquisas que ampliaram 
o conhecimento da sociedade e garantiram direitos.

Projeto DisseminaSUAS

16

“Todos os documentos impressos por meio deste serviço foram de interesse, validade 
e origem asseguradas por instituições ligadas à Política de Assistência Social. Desta 
forma, contribuímos com a divulgação e comunicação dos serviços socioassistenciais, a 
promoção de campanhas de acesso e garantia de direitos, e atingimos, em larga escala 
e gratuitamente, grande número de crianças, jovens, adultos pesquisadores, estudantes, 
entre outros.”

Relatório Social PAULUS 2019



Resultados obtidos

7

70.550 

Abrangência territorial

No exercício de 2019 foi possível atender às solicitações, conforme dados 
quantitativos colhidos por meio de pesquisa realizada ao final de cada 
trabalho.

Estreitamos relacionamentos com a rede de serviços socioassistenciais 
no território.

Ampliamos à rede de relacionamentos por meio novas parcerias e a  
disseminação de conhecimentos e informações de interesse do público 
no campo da PNAS e SUAS.

Acesse todo o conteúdo das 
REVISTAS PAULUS SOCIAL clicando!

Ano I - Nº 1| Abril - Junho 2019

Ano I - Nº 2| Julho - Setembro 2019

Ano I - Nº 3| Outubro - Dezembro 2019

17

Esta ação é realizada nacionalmente, 
conforme solicitação.

Relatório Social PAULUS 2019

instituições com material de interesse do público, 
atendidas com publicação de conteúdos segmentados.

exemplares de materiais com temática exclusiva e de 
interesse da PNAS, distribuídos gratuitamente para a 
rede de proteção brasileira.

https://www.paulus.com.br/assistencia-social/wp-content/uploads/2019/04/Revista-PAULUS-Social-Ed.1.pdf
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/wp-content/uploads/2019/04/Revista-PAULUS-Social-2edicao.pdf
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/wp-content/uploads/2019/11/Revista-PAULUS-Social-3.pdf


Programa Direito e Cidadania

Os materiais são meticulosamente elaborados e observados em seus detalhes de 
apresentação, estética, ilustração, matéria-prima utilizada, qualidade de impressão 
e conteúdo dos textos. São impressos kits de material de apoio em forma de livros 
paradidáticos, produzidos única e exclusivamente para o PDEC, não cabendo nenhuma 
negociação para outros senão a distribuição gratuita como suporte metodológico para o 
trabalho profissional nos SCFV.

18
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O Programa Direito e Cidadania – PDEC é a 
ação mais abrangente da área social da PAULUS; 
representa a essência, porque suas características e 
finalidades reforçam e apoiam os propósitos sociais 
da Instituição. 
O PDEC vem enriquecer a prática do 

Assessoramento e Garantia de Direitos da PAULUS 
na área da Proteção Social Básica / SUAS, por meio 
dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – SCFV. Traz no histórico  o conteúdo 
formal de seu  material de apoio (Kit de livros)  
elaborado a partir de seus recursos tecnológicos e 
industriais, a saber: seu parque gráfico, sua editora, 
seu Centro de Distribuição, suas livrarias, seu centro 
administrativo. Sem o apoio dessas áreas o Programa 
Direito e Cidadania não alcançaria a abrangência que 
tem atualmente.
Investimos nos SCFV por entendermos que a 

partir deles se constituem ofertas confiáveis para as 
comunidades das grandes cidades que apresentam 
situações generalizadas, necessidades de ajustes 
e consistências teórico-práticas. Nesse sentido o 
PDEC alinha-se como contribuinte dessa demanda, a 
partir de sua proposta metodológica em andamento.



O Programa Direito e Cidadania experimentou em 2019 larga escala 
em todo o país, discutindo o novo ambiente da Assistência Social, as 
características regionais, dificuldades de entendimento da tipificação 
dos serviços, a criatividade das organizações a partir do novo cenário, e 
principalmente o reavivamento da vocação das entidades para continuar 
fazendo o que fazem há mais de um século: serem referenciadas pelas 
comunidades de seus territórios.

Abrangência territorial

Município

Barueri
Campinas
Cruzeiro

Indaiatuba
Peruíbe

Santo André
São Paulo

Nova Iguaçu
Caxias do Sul
Rio Grande
Ananindeua

Belém
Campina Grande

Caruaru
Recife
Natal

Cuiabá
Goiânia

18 Municípios

Estado

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
RJ
RS
RS
PA
PA
PB
PE
PE
RN
MT
GO

9 Estados

19

Livros que compõem o 
Kit do Programa Direito 
e Cidadania - 2019
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municípios.

estados.

pessoas formadas.

horas de formação.

turmas.

entidades socioassistenciais atendidas diretamente.

kits distribuídos para os usuários dos Serviços de 
Proteção Social Básica.

exemplares.

entidades monitoradas.

crianças e adolescentes entrevistados pelo 
monitoramento do Programa.

18 

9
1.110

304 

19 

410 

116.760
583.800

45 

682 

Orientadores Sociais com mais alternativas de trabalho com usuários.

Maior interesse, conhecimentos e práticas relativas ao SUAS.

Aumento das oportunidades de convivência nas famílias geradas pelos projetos.

Aumento no número de formação aos usuários.

Maior integração, trocas de opiniões, vivências e trabalho em grupo.

Estímulo à leitura e escrita, imaginação, reflexão, criatividade.

Acesso a bens culturais diversos, criatividade e interação para as crianças.

Espaço de troca de experiências entre as instituições.

Maior compreensão do papel do orientador social na organização social.

Resultados obtidos

20

Formação: Novas práticas para o 
cotidiano dos Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos
Local: Barueri-SP
Formadora: Fernanda Campana 

Crianças exibem o kito do 
Programa direito e Cidadania 
Local: Osasco-SP

Formação: Novas práticas para 
o cotidiano dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos
Local: São Paulo-SP
Formadora:  Fernanda Campana
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https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/municipio-de-barueri-participa-do-programa-direito-e-cidadania/#.XuuYQ2hKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/tarde-de-autografos-e-entrega-do-kit-de-livros-2019/#.XuuYjmhKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/itaquera-recebe-o-programa-direito-e-cidadania/#.XuuZv2hKhPY


    O “Projeto de Promoção dos Migrantes 
Venezuelanos ao Mundo do Trabalho” foi uma 
iniciativa em conjunto com o Ministério da 
Cidadania - MC para qualificar a oferta da 
Política de Assistência Social para o atendimento 
em decorrência da migração em curso no país. 
Tivemos como objeto a construção de conteúdo 
metodológico para o atendimento de migrantes 
no Programa governamental Acessuas Trabalho, 
utilizando como referência a metodologia do 
Programa para o eixo “Desenvolvimento de 
habilidades e orientação para o mundo do trabalho”.
A iniciativa foi desenvolvida por meio de um ciclo 

de oficinas para o aperfeiçoamento de habilidades 
e orientação profissional que se constituíram como 
espaço de informação, diálogo e reflexão acerca do 
processo de inclusão destes usuários ao mundo do 
trabalho.
A construção do material considerou a experiência 

no atendimento aos participantes do Projeto em 
Boa Vista (RR), apresentando as adaptações e 
complementações necessárias à metodologia atual 
do Programa na ocorrência do atendimento a 
migrantes e suas especificidades.
O Brasil vem atravessando um dos maiores 

processos migratórios da sua história, o que impõe 
desafios no campo da emergência social. Segundo 
pesquisa recente o número de solicitantes de 
refúgio venezuelanos no Brasil através da fronteira 
localizada no estado de Roraima passou de 829, 
em 2015, para 3.368, em 2016. Cerca de 7.600 
venezuelanos pediram refúgio no país até junho de 
2017, sendo 35,4% desempregados.

Projeto de Promoção ao Migrante - Projeto Especial

21

Participantes do Programa Acessuas durante desenvolvimento de habilidades e 
orientação para o mundo do trabalho

Relatório Social PAULUS 2019

https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/paulus-realiza-acoes-em-boa-vista-rr-para-migrantes-venezuelanos/#.XuuaHWhKhPY


Os resultados do Projeto se apresentam em dois âmbitos:

Aos participantes: Projeto Profissional, instrumento construído com o usuário no ciclo 
de oficinas que auxiliou a delinear o seu perfil profissional e trajetória a ser percorrida 
no alcance das oportunidades no mundo do trabalho. O Projeto foi individual e incluiu 
a construção de currículo para utilização em processos seletivos, além de cadastros em 
plataformas digitais, a exemplo do Plano Progredir.
Ao Ministério da Cidadania: Proposta de conteúdo metodológico para atendimento 

específico de migrantes no âmbito do ciclo de oficinas do Programa Acessuas Trabalho.

3
120 

164

Resultados obtidos

Abrangência territorial

A atuação conjunta entre o Ministério da Cidadania e a PAULUS promoveu:
Contato e articulação prévia com as equipes técnicas dos abrigos emergenciais instalados pela União no município de Boa 
Vista/RR, para planejamento das atividades e composição dos grupos; atividades planejadas de acordo com o escopo do 
Programa governamental Acessuas Trabalho, realizadas em cinco encontros sequenciados com base na metodologia prevista 
para o ciclo de oficinas do eixo “Desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho”.

A atuação do Governo Federal relativa ao fluxo migratório venezuelano está
organizada em três eixos principais, definidos pela Presidência da República:
a) Ordenamento da fronteira;
b) Acolhida dos imigrantes;
c) Interiorização.

22

Município

Boa Vista

Estado

RR

Formação: Desenvolvimento de 
habilidades e orientação para o 
mundo do trabalho  
Local: Boa Vista-RR 
Formadora: Samara Xavier 
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percursos formativos.

horas e atendimento. 

imigrantes venezuelanos.

https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/paulus-realiza-acoes-em-boa-vista-rr-para-migrantes-venezuelanos/#.XuuaHWhKhPY


O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da PAULUS é realizado de forma 
inteiramente gratuita, contínua, permanente e planejada.
Por meio dos Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente, foi possível “garantir 

aquisições progressivas às crianças, adolescentes e familiares; prevenir situações de risco social; 
realizar intervenção social planejada; estimular e orientar os usuários na construção e
reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território onde 

vivem”, em conformidade com o SUAS.
O referido serviço foi estruturado para fins de desenvolvimento de ações que possibilitem trocas 

culturais e de vivências; desenvolver o sentimento de pertença e de identidade; fortalecer vínculos 
familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária de crianças e adolescentes, 
priorizando aqueles em situação de risco social.

Promover oportunidades socioassistenciais 
para o pleno desenvolvimento cidadão de 
crianças e adolescentes, residentes nas regiões 
de atuação dos Centros de Atendimento.

Contribuir para o desenvolvimento dos 
aspectos físico, cognitivo, afetivo e social de 
crianças, adolescentes e familiares.

Contribuir para o desenvolvimento das 
habilidades e potencialidades das crianças 
e adolescentes por meio do estímulo ao 
processo criativo.

Criar condições objetivas e subjetivas para 
a crianças e adolescentes formatarem seu 
projeto de vida.

Valorizar a educação pública entre crianças, 
adolescentes e respectivas famílias, integrando 
ações do Projeto com a escola.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ATENDIMENTO

23

Atendimento à criança e ao adolescente de 06 
a 17 anos e 11 meses, de ambos os sexos, às 
respectivas famílias e comunidade, priorizando 
aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Assegurar espaços de referência para 
o convívio grupal, comunitário e social 
da comunidade.

Desenvolver com os adolescentes 
ações voltadas ao mundo do trabalho.

Oferecer aos adolescentes o 
aprimoramento da língua pátria.

Contribuir para o fortalecimento e a 
manutenção dos vínculos familiares.

Contribuir para a articulação da rede 
de serviços socioassistenciais, de 
forma a possibilitar um atendimento 
integral.
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https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/atendidos-do-cca-formando-cidadaos-visitam-o-centro-cultural-sao-paulo/#.Xuuai2hKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/de-olho-no-futuro-inaugura-radio-a-luz-do-som/#.XuubBWhKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/fapcom-recebe-visita-de-adolescentes-dos-servicos-de-convivencia-da-paulus/#.XuuaX2hKhPY


Rua Dias Velho, 213 - Freguesia do Ó
São Paulo – SP
CEP: 02735-040
(11) 3992-3445
supervisor.ccafreguesia@paulus.com.br

CCA PAULUS

Crianças e adolescentes e respectivas famílias.
Atendimento à criança e ao adolescente de 06 a 17 anos e 11 
meses, de ambos os sexos, às respectivas famílias e comunidade, 
priorizando aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Atendimento mensal

Abrangência territorial

Atividades desenvolvidas

O Serviço é realizado na Zona Norte da cidade de 
São Paulo e atendeu especificamente os bairros da 
Freguesia do Ó, Brasilândia e entorno.

24

Linguagens Artísticas
Jogos, Brinquedos e Brincadeira 
Mundo do trabalho 
Trilha da Cidadania
Trabalho social com família
Novas tecnologias
Multimídia
Comunicação

Festival “Potencialidades” com familiares

Atividade de convivência

Percurso “Cultura de paz”

Relatório Social PAULUS 2019
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https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/festival-de-potencialidades-da-familia-cca-paulus/#.XuubUmhKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/tarde-de-autografos-e-entrega-do-kit-de-livros-2019/#.XuuYjmhKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/percurso-sobre-cultura-de-paz-tem-atividade-na-freguesia-do-o/#.Xuub72hKhPY


Rua Coronel Lisboa, 188 - Vila Mariana
São Paulo – SP
CEP: 04020-040
(11) 2894-6935
supervisor.ccavilamariana@paulus.com.br

CCA FORMANDO CIDADÃOS

Crianças e adolescentes e respectivas famílias.
Atendimento à criança e ao adolescente de 06 
a 17 anos e 11 meses, de ambos os sexos, às 
respectivas famílias e comunidade, priorizando 
aqueles em situação de vulnerabilidade social.

111
Atendimento mensal

Abrangência territorial

Atividades desenvolvidas

O Serviço é realizado na Zona Sul da cidade 
de São Paulo e atendeu especificamente o 
bairro Vila Mariana e entorno.

25

Crianças e adolescentes e familiares 
participantes do festival “Potencialidades”

Adolescentes fazem uma visita monitorada 
ao Centro Paralímpico Brasileiro - CPB

Contação de estórias durante a visita ao 
Centro Cultural Vergueiro

Linguagens Artísticas
Jogos, Brinquedos e Brincadeira 
Mundo do trabalho 
Trilha da Cidadania
Trabalho social com família
Novas tecnologias
Multimídia
Comunicação
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https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/mostra-da-convivencia-acontece-no-scfv-formando-cidadaos/#.Xuuc8mhKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/cca-formando-cidadaos-visita-centro-paralimpico-brasileiro/#.XuudHmhKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/atendidos-do-cca-formando-cidadaos-visitam-o-centro-cultural-sao-paulo/#.XuucemhKhPY


Rua Eugênio Pacelli, 1.013 - Jardim Santa Maria
Osasco – SP
CEP: 06149-214
(11) 3591-4481
supervisor.ccaosasco@paulus.com.br

CCA DE OLHO NO FUTURO

Crianças e adolescentes e respectivas famílias.
Atendimento à criança e ao adolescente de 06 a 17 
anos e 11 meses, de ambos os sexos, às respectivas 
famílias e comunidade, priorizando aqueles em situação 
de vulnerabilidade social.

219
Atendimento mensal

Abrangência territorial

Atividades desenvolvidas

Serviço realizado no Município de Osasco, 
Jardim Santa Maria e adjacências; faz limite com 
os municípios de Cotia, Carapicuíba e São Paulo.

26

Apresentação de clowns durante o 
“Encontro entre Famílias” 

Inauguração do laboratório de rádio 
“novo espaço para atividades de 
comunicação”

Crianças e adolescentes 
participam do cortejo 
intersetorial “Precioso”

Linguagens Artísticas
Jogos, Brinquedos e Brincadeira 
Mundo do trabalho 
Trilha da Cidadania
Trabalho social com família
Novas tecnologias
Multimídia
Comunicação
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https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/encontro-com-familias-acontece-em-osascosp/#.Xuue5WhKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/de-olho-no-futuro-inaugura-radio-a-luz-do-som/#.XuufVGhKhPY
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/cca-de-olho-no-futuro-participa-de-evento-no-cras-1o-de-maio/#.Xuuf6WhKhPY


Desde 2006, a FAPCOM vem contribuindo 
significativamente com o Programa Universidade 
Para Todos - PROUNI, concedendo bolsas de 
estudo integrais e parciais (50%), conforme Lei 
11.096/2005, contribuindo para a qualidade 
de vida de centenas de alunos de baixa renda, 
oportunizando o enriquecimento do repertório 
coletivo de milhares de cidadãos até então 
excluídos do sistema educacional brasileiro, 
atribuindo expectativa profissional contemporânea 
e atualizada aos alunos cujo anseio individual por 
vocação e instigação subjetiva apontou para as áreas 
informacionais do conhecimento.

Programa Educacional - PROUNI

EDUCAÇÃO

Ao investir no ser humano e na sociedade, a FAPCOM vislumbra a formação do 
cidadão cuja mobilidade social pela Educação o levará a patamares superiores 
de usufruto de seus potenciais, contribuindo em última análise para a evolução 
econômica do país, a consolidação do Estado Democrático de Direitos e a 
confirmação dos fundamentos republicanos de convivência social e societária do país.

27
Imagem: freepik.com
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543
182
361

Formar profissionais competentes e capacitados para atuar no 
mercado de trabalho correspondente.

Contribuir para ampliação do acesso de jovens e adultos, em situação 
de vulnerabilidade social, ao ensino superior, direcionado às áreas de 
comunicação social e Filosofia.

Produzir, acumular, sistematizar e disseminar conhecimentos e bens 
culturais construtivos.

Concentrar esforços para contribuir na formação integral do 
indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, critérios éticos, capacidade 
de julgar e agir corretamente.

Formar cidadãos conscientes, capacitados para a vida profissional 
e pessoal, conforme exigências da sociedade contemporânea sem 
qualquer discriminação.

Gerar oportunidades de mobilidade social pela conquista de novos 
horizontes por seus beneficiários.

Auxiliar o poder público em suas obrigações constitucionais.

Resultados obtidos

Objetivos

28

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade civil, 
visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

(cf.  Art. artigo 205 da Constituição Brasileira de 1988).

Imagens: Arquivo PAULUS
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alunos bolsistas pelo ProUni.

bolsas de estudo - 100% de gratuidade.

bolsas de estudo - 50% de gratuidade.

http://www.fapcom.edu.br/


Atividades de Assistência Social e Educação

Departamento de Assistência Social 
(Base de gestão)
R$ 1.399.068

Assessoramento, Defesa e 
Garantia de Direitos
Programa Direito e Cidadania
Projeto Gestão da Prática Cotidiana
Projeto DisseminaSUAS
Projeto InovaSUAS

Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos
CCA Formando Cidadãos
CCA De Olho no Futuro
CCA PAULUS

Faculdade PAULUS de Tecnologia e 
Comunicação - FAPCOM
Bolsas de 100%
Bolsas de 50%

Núcleo PAULUS de Formação, 
Pesquisa e Disseminação Social
R$ 8.608.827

Atendimento
R$ 1.974.600

Programa Educacional - Prouni
R$ 5.461.916

RECURSO APLICADO
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A PAULUS é reconhecidamente valorizada e vista 
pela sociedade de modo geral como uma Entidade 
de grande relevância social, sobretudo pela família, 
pelos trabalhadores do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS em todo o território nacional e pelos 
jovens e adultos que ingressaram e ingressam 
anualmente no ensino superior. Sua história secular 
é marcada por conteúdos que transformam 
pessoas e revelam o seu melhor; assumindo assim o 
compromisso, através da comunicação, de contribuir 
com a formação do cidadão.

Acesse o nosso site e confira as atividades 
da Assistência Social PAULUS

Relatório Social PAULUS 2019

Notícias

paulus.com.brpaulus.org.br

http://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/
http://www.paulus.com.br/
http://www.paulus.com.br/assistencia-social/


Em 2019 foi possível atender, em todo o território nacional, milhares de 
crianças, adolescentes, jovens, adultos, trabalhadores de Organizações Sociais, 
usuários da Política de assistência social e educação; fóruns, conselhos de 
direitos e de controle social entre outros. Em suma, a atuação da Entidade é 
pautada na promoção e na formação integral da pessoa através da assistência 
social e educação.
A PAULUS, permanentemente preocupada, procura se manter em sintonia 

com as mais diversas evoluções e transformações sociais, culturais e jurídicas, 
próprias da dinâmica do atual cenário de atendimento socioeducacional 
brasileiro; sempre atual e atualizada, a seu tempo e realidade, cumpre seus 
objetivos e finalidades; dando ênfase aos resultados e à prestação de contas à 
sociedade de modo geral.
Diante das informações demonstradas neste relatório, observa-se o quanto 

as ações (atividade-fim) desenvolvidas pela PAULUS corroboraram para 
o provimento da inclusão humana e social; consolidando ações inclusivas 
de apoio ao desenvolvimento integral do cidadão. Realidade possível 
devido à autonomia econômica e financeira proporcionada através de sua 
atividade-meio. Decorre que, devido à atividade-meio, foi possível planejar 
e montar uma estrutura física (recursos físicos/filias) que viabiliza ações de 
atendimento socioassistenciais e educacionais em todo o território nacional.
Portanto, são inseparáveis as atividades-fim das atividades-meio, conforme 

Estatuto; essa realidade institucional garante à PAULUS: 

“Ser referência significativa na Sociedade, na Promoção 
da assistência social, na formação educacional integral 
e cultural do ser humano”.
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Considerações finais



Assistência Social PAULUS
11 5081-7420 / 5081-7450

social.com@paulus.com.br

PAULUS.ORG.BR
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